
JORNADA
DIÀLEGS i ALIANCES AMBIENTALS

A la Jornada han intervingut quatre ponents, cadascun dels quals ens ha parlat d’un
tema concret i després de la taula rodona i debat, els components del grup de Gòspel
i + de Sant Cugat ha ofert un concert a tots els assistents.

Dissabte 26 de novembre 2022 
de 10 a 13 h 

AIGUA. Gestió pública

Maria José Chesa i Marro. Cap de Servei
Ambiental i relacions externes. Direcció
de Planificació i innovació de Barcelona.
Cicle de l’aigua.

Ha excusat la seva presència i ha portat
un vídeo sobre el tema de 36 minuts de
durada i una presentació PowerPoint de
70 diapositives, que es posen a disposició
de tots els assistents. 

ENERGIA. Comunitats i transició
Margarida Feliu i Portabella. Pedagoga, vicepresidenta 3a del Consell Comarcal
d’Osona i membre de l’SCEA.
Ens parla de l’experiència que estan portant a terme a la comarca d’Osona. Primer ens
presenta breument l’empresa comarcal de gestió d’aigua, Onaigua, que té relació amb
el tema tractat per l’anterior ponent.
Després s’aborda el tema de la ponència que és el tema de l’energia a la comarca. Una
part dels fons de Next Generation, són diners relacionats amb temes energètics.
Naturalment, les empreses grans energètiques volien posar instal·lacions de plaques
solars arreu del territori.
Davant d’això la gent del territori s’organitza perquè hi ha la voluntat que la transició
energètica lavolen fer la gent del territori i no deixar-se envair per empreses foranes.
Primer es defineixen com volem que siguin els parcs solars i es marca un màxim de
10 ha per parc. Els camps solars no poden ser massa grans.
Es fa un càlcul del consum energètic dels 160.000 osonencs i es crea l’empresa Nova
energia d’Osona NEO (https://novaenergiaosona.cat), un dels objectius de la qual és
reduir un 42% en els anys vinents les emissions de CO 2.

 S’explica en aquest material el sistema de recollida d’aigües pluvials a Barcelona per
poder-les utilitzar posteriorment com un recurs i que no vagin directament a les
depuradores a través dels embornals. Per això es disposa de grans dipòsits de
recollida i regulació.
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Comença posant sobre la taula el problema del canvi climàtic, ja que la previsió és que aviat
hi haurà menys del 25% de l’aigua disponible en l’actualitat, per tant, la previsió empitjorarà.
També es constata que hi ha hagut una baixada de biodiversitat en tot el món del 20% el
seguiment de 6000 espècies que es fa, indica que han baixat els contingents d’espècies a tot
arreu.
Per exemplificar aquest tema ens exposa el que ha passat al Maresme recentment amb la
mort d’una gran quantitat de pins.
Primer es va observar la pèrdua de fulles de les alzines, i seguidament la mort del 30% dels
pins de la zona del maresme, poques persones es van adonar que els pins es morien. Es
coneix que cada vint anys hi ha una superpoblació d’erugues que són menjades per
escarabats daurats. Són dinàmiques naturals que es van repetint, però actualment no hi ha
pins pinyoners joves per la manca d’aigua que ha patit el territori.
També ens parla del problema de les vinyes que deixen el terreny al descobert i a mercè de
l’erosió.
La conclusió és que si els ecosistemes estan febles i perden biodiversitat, aguanten molt
malament les fluctuacions naturals dels ecosistemes i tot plegat ens aboca a un panorama
desolador. Ara que ja sabem que la disponibilitat de l’aigua anirà a la baixa, tots aquests
fenòmens s’agreujaran. A la natura li cal tenir ecosistemes rics que puguin fer front a les
fluctuacions de l’ambient.
Introdueix el tema dels virus que actuen com a reguladors de les poblacions, com ha estat el
cas de la pesta porcina, per exemple a la Xina on també s’alimenten de porcs.

ENERGIA. Comunitats i transició
Joan Manel Riera i Vidal. Biòleg, director de l’escola de Natura del Corredor i
assessor del programa Escoles Verdes.

Es projecten instal·lacions als espais
disponibles de tots els socis,
l’ajuntament és un soci més que cedeix
les teulades públiques a la cooperativa,
tenen divuit mesos per fer-ho. 

En un dels pobles s’ha creat una
empresa de biomassa, per donar
calefacció al poble.
Es proposen de crear 50 comunitats
energètiques de ciutadania, una per
cada municipi. D’aquest total i a hores
d’ara, 22 ja estan creades, 7 estan ja amb
projectes, i 3 ja han aconseguit un ajut
europeu (Olost, Balenyà i Taradell).

S’han de fer abans del 2026 i el cost total estimat és de 800 milions d’euros.
S’ha creat una cooperativa de 2n grau per gestionar tot això, que és Osona Energia, i que ha
comptat amb ajuda de l’ateneu de cooperatives de Catalunya central.
A la pàgina web de NEO hi ha una guia de com fer les transicions energètiques i es calcula
que, a part de les teulades, cal un 3% del territori.

26a  Jorrnada - Diàlegs i aliances ambientals 



ECONOMIA CIRCULAR. Productes de la terra

Originalment, teníem muflons que van evolucionar cap a les ovelles, amb més producció de
llana, perquè era un recurs valuós. Però ara la llana ha passat de ser un recurs a un residu.
Per això han decidit revertir aquesta situació i començar a pagar la llana als pastors. Tot va
començar quan van veure que s’havien acumulat 13 tones de llana, perquè ningú la volia, la
van portar a Palència per rentar-la, després de cardar-la a Ciudad real i després de tintar-la i
fer-la servir per als tallers del Ripollès.

Explica la seva transició des de la ciutat de
Barcelona al Montseny, concretament al
Pla de la Calma, on viu a hores d’ara, des
que hi va arribar quan tenia vint-i-un anys.
Va veure que estem desarrelats del medi i
a ella la llana la va atrapar i va començar a
treballar amb ella des del punt de vista
artístic i es va proposar donar visibilitat a la
llana, als pastors, a les pastures. Es va
adonar que les ovelles mengen cada dia
centenars de llavors i el pas d’aquestes pel
seu sistema digestiu ajuda que surtin les
plantes posteriorment i a escampar-les.

Laia Aguilar i Zuera. Membre del talleret del Clot de la Mora i membre de l’Associació
Arremangades.

En últim lloc, introdueix el fenomen de les
emocions, i parla de l’animalisme, que
només es mira la natura amb el prisma de
les emocions. Actualment, la llei de
benestar animal, atorga a alguns animals
unes determinades prerrogatives enfront
d’altres, per exemple els gats i els gossos,
pel fet que són els animals preferits dins
de les zones més urbanes. Cal anar alerta
amb aquestes lleis que poden provocar
moltes disfuncions a les poblacions més
rurals que sempre ha conviscut amb una
diversitat animal molt més ampla.
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Aquests tallers es van crear a partir del projecte del ramat a l’escola, on es creaven un catàleg
de tallers per l’escola, de moment pel Ripollès, per donar sortida al territori de diferents
recursos com la llana.
Han decidit crear xarxa amb altres dones perquè el fet de conèixer-se entre diferents dones
els hi ha donat potència, i han creat la xarxa com Arremangades. A partir d’això han aparegut
moltes coses, cadascuna d’elles amb els seus recursos.
Insisteix que cal intentar que els projectes es puguin autofinançar i no dependre només dels
ajuts, perquè aleshores es tornen en precaris, també que cal cuidar el sector primari que està
molt oblidat.


